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4. Ο τέταρτος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 13, παράγραφοι 4 και 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, σημείο 12, της
οδηγίας 2010/75/ΕΕ, καθώς και του άρθρου 291, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, στο μέτρο που η Επιτροπή υπερέβη τα όρια των
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που της απονέμει το άρθρο 13, παράγραφος 5, της οδηγίας 2010/75/ΕΕ καθόσον, αντί να
τροποποιήσει την οδηγία 2010/75/ΕΕ, θέσπισε παρέκκλιση από την εφαρμογή των συμπερασμάτων για τις ΒΔΤ εκδίδοντας την
προσβαλλόμενη απόφαση.
5. Ο πέμπτος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 4, του κανονισμού 2011/182, από κατάχρηση
εξουσίας και από παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, στο μέτρο που επήλθε ουσιώδης τροποποίηση του σχεδίου της
προσβαλλόμενης απόφασης κατά την ημερομηνία της ψηφοφορίας στο εσωτερικό της επιτροπής του άρθρου 75 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ σχετικά με γνώμη επί του σχεδίου της προσβαλλόμενης απόφασης, χωρίς προηγούμενη διεξαγωγή συζήτησης.

Προσφυγή της 11ης Οκτωβρίου 2017 — Hermann Biederlack κατά EUIPO (Feeling home)
(Υπόθεση T-715/17)
(2017/C 412/55)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Hermann Biederlack GmbH & Co. KG (Greven, Γερμανία) (εκπρόσωπος: T. Seifried, δικηγόρος)
Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO
Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Feeling home» — Υπ’ αριθ. 15 452 931 αίτηση καταχωρίσεως
Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 14ης Ιουνίου 2017 στην υπόθεση
R 252/2017-5

Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
— να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενος λόγος
— Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.

Προσφυγή της 18ης Οκτωβρίου 2017 — Germanwings κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-716/17)
(2017/C 412/56)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Germanwings GmbH (Κολωνία, Γερμανία) (εκπρόσωπος: A. Martin-Ehlers, δικηγόρος)
Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Αιτήματα
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:
— να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29/07/2016 (1) στην υπόθεση SA 33983 (πρώην 2012/NN) (πρώην
2011/N) — Αποζημίωση των αερολιμένων της Σαρδηνίας για υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (υπηρεσιών γενικού
οικονομικού ενδιαφέροντος — ΥΓΟΣ) και ειδικότερα:
— το άρθρο 1, παράγραφος 2, στο μέτρο που μνημονεύει τη Germanwings GmbH και
— το άρθρο 2, παράγραφος 1, στο μέτρο που η επιβληθείσα με αυτό ανάκτηση ενισχύσεως αφορά τη Germanwings GmbH
καθώς και
— να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.
Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα
Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους ακυρώσεως.
1. Πρώτος λόγος ακυρώσεως: Δεν υφίσταται στοιχείο ενισχύσεως
Η καθής δεν εξέθεσε ούτε απέδειξε ότι η πληρωμή προς την προσφεύγουσα περιελάμβανε ενίσχυση. Κατά συνέπεια, η καθής
παρεξέκλινε σημαντικά από τη νομολογία και την πρακτική που ακολουθεί η ίδια στις σχετικές αποφάσεις.
2. Δεύτερος λόγος ακυρώσεως: Σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι πρόκειται περί ενισχύσεως, η ενίσχυση αυτή δεν επηρεάζει τις
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών ούτε οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Η καθής δεν αιτιολόγησε επαρκώς γιατί η εικαζόμενη ενίσχυση θα είχε συνέπειες στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και
στον ανταγωνισμό. Επικουρικώς, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι πρόκειται περί ενισχύσεως ήσσονος σημασίας κατά την
έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006 (2).
(1)
(2)

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1861 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA33983 (2013/C) (πρώην 2012/NN)
(πρώην 2011/N) — Ιταλία — Αποζημίωση των αερολιμένων της Σαρδηνίας για υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΓΟΣ)
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 4862] (ΕΕ 2017, L 268, σ. 1).
Κανονισμός (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ 2006, L 379, σ. 5).

Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Οκτωβρίου 2017 — Falmouth University κατά Επιτροπής
(Υπόθεση T-227/17) (1)
(2017/C 412/57)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Ο πρόεδρος του ογδόου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.
(1)

ΕΕ C 221 της 10.7.2017.

